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Simbătă s-a încheiat vizita 
oficială de prietenie pe care 
a efectuat-o în țara noastră, la 
invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Andrei Gromîko, membru al 
Biroului Politic al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice, președin
tele Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S.

Ceremonia l____
oaspete a avut loc 
tul Otopeni.

Tovarășii Nicolae 
Andrei Gromiko, 
Elena Ceaușescu 
Gromiko au sosit 
aeroport.

Numeroși oameni al muncii 
din întreprinderi și instituții 
bucureștene prezenți aici au 
salutat pe cei doi conducători 
cu vii $i Îndelungi aplauze.

Ceremonia plecării a început 
eu prezentarea onorului de că- 
tre o gardă militară. Au fost 
intonate imnurile de stat ale 
Uniunii Republicilor Sovietice 
Socialiste și Republicii So
cialiste România. In semn de 
salut au fost trase 21 salve de 
artilerie.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Andrei Gromiko au trecut 
in revistă garda de onoare.

plecării înaltului 
pe aeropor-
Ceaușescu și 

tovarășele 
și Lidia 

împreună Ia

I
Tovarășul Andrei Gromîko și g

tovarășa Lidia Gromiko și-au 
luat apoi rămas bun de Ia per
soanele oficiale române venite 
să-i conducă.

Pionieri români și sovietici 
au oferit tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Andrei Gromiko, 
tovarășelor Elena Ceaușescu și 
Lidia Gromîko buchete de 
flori.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
șl tovarășa Elena Ceaușescu 
și-au luat rămas bun de la 
persoanele oficiale sovietice 
care l-au Însoțit in vizita in 
țara noastră pe președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem 
ai U.R.S.S.

La scara avionului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu și-au luat 
un călduros rămas bun de la 
tovarășul Andrei Gromîko și 
tovarășa Lidia Gromîko.

La ora 
oficială a 
du-se spre

11,30, 
decolat. 
Moscova.
*

dimineața, 
părăsi țara

aeronava 
indreptîn-

înainte 
noastră,

Turneul internațional de box „Centura de aur66

PUBLIC NUMEROS SI MECIURI SPECTACULOASE 
IN REUNIUNEA FINALA A COMPETIȚIEI 

Vaștag și M. Paizs — revelațiile ultimei galeD. Dumitrescu, F.
a
& Iubitorii sportului cu mănuși 

din Capitală au umplut... ochi 
g Palatul Sporturilor și Culturii, 

unde, duminică dimineață, au 
avut loc finalele Turneului in- 

jî ternațional de box „Centura
$ de aur", ediția a XVII-». Tenta- 
g ția de a vedea o seric de ve- 
g dete ale pugilatului mondial, 
g în frunte cu campionii mon- 
jj diali bulgarul Ivailo Marinov 

(seniori) și sportivii noștri 
j? Francisc Vaștag și Daniel Măe- 

............ i-a atras 
spectatori, 
locurile cu

— — -—- • — ,
g ran (juniori),
g mulți dintre
g și-au ocupat — —
f? proape două ore Înaintea pri- 
g mului gong.

„Centura"

pe 
care 

a-

Simbătă 
de _ .
tovarășul Andrei Gromîko s-a 
întîlnit cu reprezentanți ai 
presei centrale, ai Agcrpres și 
Radioteleviziunii, precum și cu 
trimiși speciali și corespondenți 
ai presei străine acreditați la 
București.

categoriei oerni-
muscă s-a disputat în ,familie", 

șî între bulgarii Ivailo Marinovintre Diuguru xvanu huhiuo» 
Jî șl ceva mai ti nărui său coleg 
g Krasimir Ciolakov. A fost un 
g meci desfășurat cu gindul la 
g Jocurile Olimpice, selecția 
r- pentru marea competiție ne- 
țj admițînd menajamente. Mari- 

nov și-a dovedit superioritatea,

Daniel Dumitrescu (in picioare) a lovit năpraznic și Ramon 
Ledon Gonzales (Cuba) va asculta — la podea — numărătoarea 
arbitrului Giorgio Lentlni (Italia) Foto : Nicolae PROFIR

Divizia A la fotbal etapa a 28-a

UN SINGUR REZULTAT EGAL: LA BACAU
• Scorurile cele mal nete,
In partidele din Parcul sportiv

obținînd decizia cu 5—0, in
tr-un meci frumos, de mare 
acuratețe tehnică, ce s-ar fi 
putut disputa și fără... arbitru 
în ring.

Campionul european de ju
niori (1986), bulgarul Serafim 
Todorov, și-a onorat cartea 
de vizită, boxind așa cum se 
impunea în finala „muștelor" 
împotriva „bătăiosului" Tutuk 
Vedat (Turcia). Todorov și-a 
folosit excelent alonja și a con
trat eficace la majoritatea a- 
tacuriloff lansate de Vedat, pri
mind decizia de 
puncte.

Primul pugilist 
apărut in finala 
a „Centurii" 
Iancu (A. S. 
trială Victoria București). El a 
făcut din nou o partidă 
moașă, de data aceasta în com
pania sovieticului Serghei U- 
fimțev (cat. cocoș), și el un 
excelent tehnician. După o 
dispută extrem de echilibrată,

Portarul Popa —< mal poate In
terveni și... rol. Fază din meciul 

Victor.. — Oțelul.
Foto : E. ENEA.

REZULTATE TEHNICE
Sportul Studențesc 
Dinamo
Victoria
Univ. Craiova
S. C. Bacău 
C.S.M. Suceava
F. C. Argeș
A.S.A. Tg. Mureș 
Flacăra

— F.C.M. Brașov
— „Poli" Tim.
— Oțelul
— Rapid
— Steaua
— „U“ Cluj-N.
— F. C. Olt
— Continui
— Petrolul

cu un final mai bun, Ufimțev 
a smuls o decizie la limită 
(3-2).

Așteptat cu interes, speranțe 
și încredere, Daniel Dumi- 
trescu a făcut cel mai mare 
meci din cariera sa, care se 
anunță cu multe străluciri în 
viitor. El a întîlnit, poate, pe 
cel mai bun boxer cubanez 
prezent la această ediție a 
„Centurii", „pana" R.L. Gonza
les. Oaspetele a început parti
da de la înălțimea titlului de 
campion al Cubei, atacînd din 
primele secunde. Dumitrescu a 
răspuns Ia început timid, dar 
cînd „gluma s-a ingroșat" și 
cubanezul a aruncat în luptă 
loviturile decisive, boxerul 
român a fost la înălțimea ad
versarului său, ba. mai mult, 
începînd din rundul secund,

Petre HENȚ 
Paul IOVAN

MUREȘUL TG. MUREȘ - VIRTUALA

cîștigător la

fru-

(Continuare in vag o 4-a)

CLASAMENTUL

22ETAPA VIITOARE (duminică
Corvinul — S. C. Bacău (0-2)
F. C. Olt - Victoria (0-3)
Rapid — C.S.M. Suceava (0-2)
Steaua — Univ. Craiova (6-4)
F.C.M. Brașov — Flacăra (1-2)

’„Poli" Timișoara — Sportul Stud. (1-1)
„U" Cluj-Napoca — Dinamo (0-4)
Petrolul — F. C. Argeș (0-0)
Oțelul — A.S.A. Tg. Mureș (1-2)

(0-0) 
(3-0) 
(2-1) 
(2-1)

1. STEAUA 28 25 3 0 95-14 53
2. Dinamo 28 25 2 1 78-17 52
3. Victoria 28 16 2 10 48-33 34
4. Otelul 28 15 3 10 39-34 33
5. Universitatea Craiova 28 13 4 11 41-40 30
6. Flacăra 28 11 6 11 29-34 28
7. Corvinul 28 11 4 13 42-44 26
8. A.S.A. Tg. Mureș 28 12 1 15 43-52 25
9. F. C. Olt 28 11 3 14 35-46 25

10. F.C.M. Brașov 28 9 5 14 37-38 23
11. „U" Cluj-Napoca 28 8 7 13 33-43 23
12. S. C. Bacău 28 8 7 13 26-44 23
13. Rapid 28 7 9 12 25-43 23
14. Sportul Studențesc 28 8 6 14 32-42 22
15. F. C. Argeș 28 8 6 14 29-40 22
16. „Poli” Timișoara 28 8 5 15 27-42 21
17. C.S.M. Suceava 28 8 5 15 28-57 21
18. Petrolul 28 7 6 15 17-41 20

Cronicile etapei, in pag. 2—3

român care a 
actualei ediții 
fost Nicolaea

Centrala Indus-

In penultimele etape ale Divi
ziilor A la handbal, feminin șl 
masculin, au avut loc clteva par
tide cu miză deosebită pentru 
disputa din fruntea clasamentu
lui, ca si pentru cea privind re
trogradarea.

FEMININ
MUREȘUL TG. MUREȘ — RUL

MENTUL BRAȘOV 27—18 (14—4). 
TG. MUREȘ, 15 (prin telefon). La 
terminarea partidei, miile de en
tuziaști spectatori care au umplut 
pină la refuz Sala Sporturilor 
din localitate, în cea mai mare 
parte colegi de muncă de la în
treprinderea Electromureș, au a- 
plaudat splendida performanță a 
handbalistelor localnice. Prin vic
toria categorică obținută în fața 
brașovencelor, ele au acumulat 
punctele necesare pentru a se 
putea considera campioane, indi
ferent de rezultatul din ultima 
etapă.

Jocul a început în nota de mare

în Campionatul Diviziei A de rugby SURPRIZELE CONTINUĂ
Dln nou o etapă de mare inte

res în Divizia A de rugby, cu 
; un egal nescontat la Petroșani și 

victoria-surprlză a studenților din 
Timișoara la Iași.

ȘTIINȚA PETROȘANI — STEA
UA 8—8 (4—8), după un Joc fru
mos. prilejuit mai ales de verva 
treisferturilor. Realizatori : Pala- 
mariu și Sava, respectiv Șerban, 
toți din încercări. (T. Cornea, 
coresp.).

POLITEHNICA IAȘI — UN1V. 
TIMIȘOARA 17—20 (10—7). Meci
cu multe calități, cîștigat de 
oaspeți, mal incisivi în final. Au 
marcat : prin Încercări — Elisel 
(2) și Slgneanu șl Vasllache — l.p. 
șl transf., respectiv prin încercări 
Flat (2), Achimov, Domocoș — 
1 dropurl șl Răceau — transf.

Marcel Galanda —
(Alexandru Pintca,

A condus 
București, 
coresp.).

C.S.M.
SIBIU 10—0 (10—0). Gazdele au 
concretizat prin Vizitiu — încer
care și Livadaru din l.p. șl drop. 
(I. Mnidrescu, coresp.).

ȘTIINTA CEMIN BAIA MARE 
— GRIVIȚA ROȘIE 26—7 (12—4). 
Inițiativa a aparținut permanent 
echipei locale, care a înscris 
prin Bucșa (2 încercări), Gh. 
Neîu (încercare), Osiac (încerca
re șl transf.). Cantea (drop) și 
V. Ion (l.p. șl transf.). Pentru 
oaspeți. T. Radu — l.p. șl C. 
Tudor — încercare. (Andrei Cri- 
șan, coresp.).

FARUL — DINAMO 25—16 
(9—10). Meci foarte disputat, fie-

SUCEAVA C.S.M.

care echipă ,,văzlndu-se“ cîte o 
repriză. In prima, oaspeții ar fi 
putut avea un avantaj net, fără 
suita de ezitări în ofensivă. Re
zultatul este firesc, chiar și la 
acest scor. Realizatori : Ținea, 
Pădureanu și Zamfir — cîte o 
încercare, Bezușcu — 2 l.p., drop 
și transf., pentru Farul, Semen 
— încercare, Fl. Ion — drop, l.p. 
șl transf., și Franciuc — incer- 
care pentru Dinamo. A 
P. Barbu — București. 
Popa, coresp.).

CONTACTOARE BUZĂU 
STUDENȚESC T.M.U.C.B. 
(17—10).

In clasament, după 18 .
pe looul I continuă să se afle 
Steaua (48 p.), urmată de știînța 
CEMIN Baia Mare (42), Dinamo

condus 
(Corne)

- sr.
39—19

etape.

(39), Farul (36), Universitatea 
Timișoara și Contactoare Buzău 
(cu cite 35 p.).

★
IN GRUPA A II-A VALORICA 

a Diviziei A, cel mai important 
meci a fost programat în Capi
tală, pe Stadionul Tineretului. 
Protagoniste, Energia șl Rapid, 
formațiile care îșl dispută primul 
loc In seria a H-a. Victoria a 
revenit rapidiștilor, oarecum in 
extremis, cu 24—20, după ce el 
fuseseră conduși la pauză cu 
14—8, iar după reluare cei de la 
Energia se detașaseră, avtnd un

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag. 2-3)

șl firească încărcătură emoțio
nală, tabela de scor inregistrînd 
2—2 în min. 7. Din acest moment, 
gazdele au punctat de șapte ort 
consecutiv (9—2 în min. 20) și 
soarta partidei a început să se 
contureze. Eva Mozsi cea mai 
bună Jucătoare a meciului, a dis
tribuit pase excelente coechipie
relor, care au înscris goluri spec
taculoase — mai ales Matefl. Așa 
se face că la pauză s-a înregis
trat un scor mal puțin obișnuit : 
14—4! La reluare, gazdele și-au 
continuat seria în atac, Angela 
BloJ a închis poarta șl... 21—9 in 
min. 45. In acest moment, an
trenorul Ionescu a Introdus în 
teren toate Jucătoarele de schimb, 
dîndu-le posibilitatea unei exoe- 
riențe suplimentare intr-o partidă 
cu mare miză. In aceste condiții, 
brașovencele au redus din han
dicap. La succesul categoric ob
ținut a contribuit toată echipa : 
BloJ (Kiss) — Bărbat l, Avram 
5, Mozsl 3, Stroia 3, Matefl 10, 
Zita Biro 2, (Kozma 1, Florea, 
Mușat 2, Pardi). De la brașovence 
au înscris: Borîceanu
3, Marian 3, Tache 3, Iile 2. Mn- 
reșan 2 șl Stirbu 1.

Âu arbitrat foarte bine D. Dor- 
dea și A. Kentzel (Sibiu).

Mihail VESA
RAPID BUCUREȘTI — C.S.M. 

INDEPENDENȚA SIBIU 34—21 
(15—10). Pînă în minutul 10 (scor 
5—5), s-a păstrat echilibrul *ipă 
care rapîdistele s-au „așezat" în 
teren, au mărit ritmul și au în
ceput să la avans: 9—6 în min. 
19. 15—10 Ia pauză. 25—18 în min. 
50. Apoi slblenceîe au fost total 
depășite, bucureștencele asigurfn- 
du-s! un avantaj substanțial e 
30—19 In min. 53 33—20 tn min.
59, Iar cu 4 secunde înainte de 
final Ignat a pecetluit scorul 1 
34—21. Echipa Rapid s-a dovedit

Mircea COSTEA

1, Florea,

4, Demeter

(Continuare in pag. 2-3)



PENTRU NOI Șl PRESTIGIOASE Azi, pe stadionul Dinamo I
PERFORMANȚE SPORTIVE

Cu prilejul aniversaia 40 
de ani de existentă a Clubului 
„Dinamo" București a avut loc 
o adunare festivă in cadrul că
reia personalul Ministerului de 
Interne, antrenorii și sportivii 
clubului, animați de sentimente 
de adine respect și înaltă pre
țuire față de conducătorul 
încercat și clarvăzător al desti
nelor poporului român, au 
adresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
partidului, președintele Repu
blicii, comandantul suprem al 
forțelor armate, o te’egramă, 
în care se spune :

In aceste momente deosebite 
gîndurile noastre se îndreaptă 
cu nemărginită dragoste, aleasă 
prețuire și înalt ’ " 1
către 
iubite 
Nicolae Ceaușescu, 
României 
înflăcărat revoluționar patriot. 
Erou între eroii neamului, per
sonalitate proeminentă a lumii 
contemporane, făuritorul unei 
monumentale opere constructi
ve ce va rămîne peste veacuri 
mărturia celei mai glorioase

‘ 't 'devotament 
dumneavoastră, mult 
și stimate tovarășe 
~ . i, ctitor al

socialiste moderne,

perioade din multimilenara 
istorie a patriei, pe care în
treaga națiune o numește, cu 
mîndrie și venerație, „Epoca 
Nicolae Ceaușescu'.

Cu nețărmurită bucurie și 
puternică emoție, întregul per
sonal al clubului vă roagă, cu 
deosebit respect, să-i permi
teți, mult stimate tovarășe co
mandant suprem, să dea glas, 
și cu acest prilej, celor mai 
fierbinți sentimente de dra
goste și profundă recunoștință 
pentru grija permanentă pe 
care o purtați ridicării întregii 
activități de educație fizică și 
sport la nivelul mărețelor în
făptuiri obținute în toate do
meniile vieții economico-socia- 
le și spirituale.

Ne angajăm 
dumneavoastră, 
iubite tovarășe 
prem, că vom depune eforturi 
și mai susținute pentru a ob
ține rezultate tot mai bune în 
întreaga activitate, în semn de 
fierbinte recunoștință pentru 
minunatele condiții de muncă 
și viață asigurate sportivilor 
clubului, mișcării sportive din 
țara noastră.

ATRACTIV
PROGRAM

FOTBALISTIC

I
I
I

solemn, in fața 
mult stimate și 
comandant su

După cum s-a 
anunțat, astăzi va 
loc, pe stadionu1 
namo, în cadrul manifes
tărilor prilejuite de îm
plinirea a patru decenii 
de la înființarea clubu
lui sportiv bucureștean 
din Șoseaua Ștefan cel 
Mare, un foarte intere
sant program fotbalistic.

In deschidere, de la 
ora 16, un meci al ziariș
tilor, între Selecționata 
presei sportive și cea 
a presei centrale ; la ora 
17,15, echipa de old-boys 
Dinamo va da replica 
unei selecționate divizio
nare similare, iar de la 
ora 18,30 se vor întilni 
Selecționata Mexic ’70 
și Selecționata diviziona
ră ’70—'80

mai 
avea

Di- I
I
I
I
I
I
I
I

MUREȘUL IG. MUREȘ.
(u / tuare din pag 11

LA HANDBAL FEMININ I

DE LA 1-8 LA 0-0 !
Așteptată cu un interes enorm 

(dar și cu foarte puține spe
ranțe) de un stadion arhiplin, 
partida S. C, Bacău — Steaua 
(1—8 în tur) s-a încheiat cu o 
remiză de mare luptă, în care 
superioritatea . teritorială a lide
rului a fost contracarată de 
disciplina tactică defensivă dusă 
la extrem (caseta o sugerează) 
a echipei gazdă.

Primită cu aplauze și flori, 
Steaua pornea mare favorită, cu 
atît mai mult, cu cît băcăuanii 
aveau trei absenți de prim-plan: 
Șoiman, Scînteie, Cr. Sava. Dar, 
curînd, avea să se vadă că „cei 
11“ ai lui Vătafu nu împărtășesc 
deloc scepticismul tribunei. Ei 
au primit consemnul unui mar
caj de o rigoare ,,interistă“, in- 
tîlnit rareori pe terenurile noas
tre. Piesele de lansaj ale lide
rului (Hagi, Lăcătuș, Pițurcă) 
aveau să fie blocate de Andrieș, 
Ciudin, respectiv cuplul Vasila- 
che-Borcea, în timp ce mijloca
șii oaspeților aveau să fie in
tim pi nați — în linia a doua —

de Tismănaru (omniprezent). 
Artenie și Burleanu (acesta din 
urmă pur tind povara accidentă
rii lui Gh. Popescu). Dacă adă
ugam la acest sistem defensiv 
compact aportul permanent, aJ 

extremelor“ Penoff șj Fulga în 
(tot) faza defensivă, plus insis
tența neobișnuită a „virfului“ 
Ivanov în urmărirea libero u-lui 
Belodedici la cea mai mică în
cercare ofensivă, avem cheia a- 
ces-tei partide în care liderul, 
dincolo de dăruirea ieșită din . 
comun a gazdelor, a fost depar
te de cota sa obișnuită. De alt
fel, primul șut pe poartă avea 
să fie bara lui Stoica (min. 31). 
moment de răscruce ! Pînă la 
pauză — nimic deosebit in fața 
porților, cu excepția unei lovituri 
libere executate de Hagi mult 
„peste“ (min. 34), pe fondul a- 
celuiași marcaj sever, din care 
nu au lipsit duritățile (Borcea, 
Burleanu, Bumbescu).

La reluare, jocul se „deschide*4, 
cu concursul mai tehnicilor Bă
lan și Majaru, dar ocaziile lip-

I S.C. BACAU
I STEAUA

Stadion „23 Au.gu 
timp frumos ; spec 
32 000. Șuturi : 1—1 
1—2). Cornere : 2—1

S. C. BACAU : <
Andrieș 7, Vasllacl 
Ciudin 7 — Buries 
6, Tismănaru 7, 
Ivanov 7, Fulga 6.

STEAUA : Stîngat 
6, Bumbescu 6,5, 
Ungureanu 6 — T. 
6, Gh. Popeseo 6 
jaru 6), RoijWf 6 
lan 7) — Lăcătuș

A arbitrat bln< 
(C'luj-Napoca) ; la 
(Ploiești) și I. Tăna

Cartonașe galbeni 
IOVAN, ARTENIE, 
LĂCĂTUȘ.

La speranțe : 2—

sesc. Ungureanu șt 
peanu (min. 55), < 
dominării insistente 
Ivanov, singur, șui 
(min. 58), la un p 
văratâ „lovitură de 
în final, cornere, J 
încercări de pătru 
mărate) la poarta 
toate rezolvate, în: 
o uimitoare putere

loc

REPRIZE DIAMETRAL OPUSE

superioară, grație Jocului in for
ță, circulației rapide și derutante 
a Jucătoarelor șl mingii, preciziei 
In aruncările la poartă, acțiunilor 
in evantai, pe extreme, dar mal 
ales prin contraatacurile lucide, 
combinative șl repezi, prompt fi
nalizate (chiar In inferioritate nu
merică) de neobositele Aurelia 
Ignat și Marilena Doiciu. Forma
ția oaspete are Jucătoare cu po
sibilități fizice, o bună realiza
toare (Daniela Paștlu), dar 
loacele sale tehnlco-tactice 
ansamblu sînt modeste.

Au marcat: Doiciu 8, Ignat 
din 7 m), Mirea 6, Ivan 6, Oprea
6, Țurcanu 1 pentru Rapid, res
pectiv Paștlu 7 (4), Brănuț 4,
Răii 3, Mohanu 2, Nagy 2, Enescu 
1, Strofa 1, Fllip 1.

Arbitrii Al. Isop (Pitești) șl GI1 
Mlnalașcu (Buzău) au manifes
tat. mal ales al doilea dintre el 
o exigență exagerată față <i" 
gazde.

HIDROTEHNICA CONSTANȚA 
— DOROBANȚUL PLOIEȘTI 
16—13 (8—7). Meci frumos și vic
torie meritată a gazdelor, mal 
bine orientate tactic, cu Joc alert 
șl șuturi periculoase la poartă. 
Au marcat: Iovănescu 5, Mihăl- 
■eseu 4. Cămul 3, Motoșcă 2, Pi- 
rilanu 1, Matarangă 1, respectiv 
Stoenescu 4. Curea 3, Mocanu 3, 
Sc&rlătescu 1, Lupu 1, Ralcu 1. 
Au arbitrat: I. Mateescu și V 
Dăncescu (București). (Ch. GOL
DENBERG — coresp.).

ȘTIINȚA BACAU — TEROM 
IAȘI 31—26 (16—11). Deși lipsite 
de patru Jucătoare de bază (Tîr- 
eă, Danilov, Vasilca, Cervenciuc), 
băcăuancele s-au impus prlntr-un 
Joc tehnic, aplaudat de cei peste 
2 500 de spectatori. Marcatoare : 
Butnărașu 10, Luca 9, Ciubotaru
7, Petrea 3, Darvaș 1, Lunca 1 
pentru gazde și Chelaru 9, Duca
8, Alexescu 4, Anton 2, Covaliuc

mlj- 
ac

7 (3

1, Nisipeanu 1, Cosma 1. Remar
cabilă prestația portarului gazde
lor, Angela Brindușolu. Au arbi
trat H. Marzavan (București) șl 
M. Tănăsescu (Pitești). (Fl. FI- 
LIOREANU — coresp.).

CHIMISTUL RM. VILCEA — 
CONSTRUCTORUL TIMIȘOARA 
19—20 (7—13). A fost o partidă
fără miză, de slabă factură teh
nică, ambele formații comlțlnd 
numeroase greșeli. Au marcat : 
Verigeanu 9, Torok 4, Romctc 3, 
Blinzu 2, Lazar 1, respectiv Ște- 
fanovici 7, Torjoc 4, Stancov 3, 
Simion 2, Drugă 2, Palici 1, lo- 
nescu 1. Arbitri: Gr. Bolocan șl 
St. stlcea (Brașov). (S. GEOlt- 
NOIU — coresp.).

OTELUL GALATI — CONFEC
ȚIA BUCUREȘTI 34—26 (13—12).
O partidă frumoasă, în care ac
centul a fost pus, de ambele 
părți, pe atac, așa cum o arată 
șl scorul. Cele mal active mar
catoare: Antoneanu 12 șl Stoica 
11 de la gazde, respectiv Croitorii 
11 și Arvatu 9. Au arbitrat: C. 
Cristea, Gh. Dumitrescu (Con
stanța). (Gh. ARSENIE — coresp.).

MASCULIN
A.S.A. ELECTROMUREȘ TG. 

MUREȘ — RELONUL SAVINEȘTI 
30—28 (15—10). O partidă deosebit 
de importantă, de rezultatul că
reia depindea rămînerea în pri
ma Divizie pentru ambele for
mații. Au obținut victoria, meri
tat, elevii antrenorului ștefan Or
ban, mal atentl în faza de 
finalizare șl cu o apărare mal 
mobilă și mai agresivă. In pofida 
mizei deosebite, consemnăm de
plina sportivitate în care s-a des
fășurat meciul. Arbitrii E. Iavor- 
schi și A. Boier din Timișoara 
au condus bine o partidă cu des
tule calități tehnice, cu toată po
ziția precară în clasament, meri
tul revenind ambelor formații. 
Prin victoria obținută, mureșenii 
au acumulat 38 de puncte șl, 
deși vor susține ultima partidă 
in deplasare, sînt scutiți de griji, 
în schimb, Relonul...

Au marcat: Ciobanu 7, Bădău 
5, Mureșan 5, R. Meldovan 4,

Prunca 3, I. Moldovan 3, Vajda 
2, David 1 pentru învingători și 
Cr. Bursuc 9, iura 7. Zaharia 5, 
St. Bursuc 3, V. Zamfir 3, Pitaru 
1. (Mihail VESA).

METALUL BISTRIȚA — DINA
MO BUCUREȘTI 18—24 (9—10).~------- ... —.----------------- 1(1

I
I

Dinamoviștii nu au subscris la . 
dorința spectatorilor bistrițeni de I 
a asista la o surpriză, ci au luat | 
inițiativa încă de la început și nu 
au cedat-o pînă la urmă, avînd 
în portarul Cocuz un jucător în 
zi de excepție. Au 
mieș 5, Lochner 4, 
Giurgiucă 2, Aldica 
Moldovan 1 pentru 
pectiv Licu 7, Bedivan 4; 
nu 4, ~ "*
1, Ștefan 1, Simion 1, Antonescu 
1. Arbitri: Gh. Șandor (Oradea) 
și I. Iancu (Buzău). (FI. TOMi 
— coresp.)

DACIA PITEȘTI — UNIVERSI
TATEA CRAIOVA 30—23 (14—10). 
Marcatori: Mihăilă 9, Cosma 9. 
Neagu 4, Grabovschi 3, Oprea 3, g 
Paraschiv 1, Barbu 1 pentru Dă- I 
cia, respectiv Marian 7, Răduță 5, ■ 
Borcan 4, Dumitru 4. Agapie 3. 
Au arbitrat R. Iamandi și Tr. Ene I 
(Buzău). (Narcisa FEȚEANU — I 
coresp.). 1

DINAMO BRAȘOV — POLI
TEHNICA TIMIȘOARA 28—22 
(12—11). După o primă repriză e- 
chilibrată, cu portarii Jerebie (D) 
și Buligan (P) în prim-plan, gâz- 
dele au făcut un joc foarte bun 
Marcatori: Roșea 8, Nicolescu 8. 
Donosa 4, Ilolgyes 4, Done» 3, 
Străinu 1 pentru gazde, respectiv 
Matei 8, Popescu 4. Gall 4, D. 
Petru 3, Ianto 2, Dobrescu 1, 
Giurgea 1. Ionescu 1. Au arbitrat 
Al. Vîrtopeanu și St. Georgescu 
(București). (V. SECAREANU — 
coresp.)

ȘTIINȚA BACAU — UNIVERSI
TATEA C.U.G. CLUJ-NAPOCA 
26—24 (12—12). Au înscris: Va
silca 8, Bondar 5, Chiriiă 5. I- 
chim 4, Gerhard 2. Gîrlescu 2 
pentru gazde, respectiv Cristea 6, 
S. Pop 6, Botorcea 5, Crainic 3, 
Cosma 3. Kiss 1. Arbitri: Th. Cu- 
relea si I. Șerbu (București). (L. 
MANDLER — coresp.).
jg».^ . «gr ----------------

marcat: Iri- 
Cojocaru 4, 
1, Bejan 1, 
gazde, res- 

1, Moca- 
Durău 3, Jianu 2, Chiriac

I
I
I
I

I
I
I
I
I
I

Era primul minut al meciului 
cînd Pena a pornit intr-un
„slalom" de la centru) terenului
și, numai cu Speriata în față, a 
șutat pe lingă bară. A urmat
șutul violent al lui Mihalț
(min. 12) marea ratare irosită 
de Leța (min. 21) si șutul „bom
bă" expediat de Eftimle, în min. 
25, care a zdruncinat stîlpul din 
stingă porții argeșene. ȘI, ast
fel avem imaginea primei părți 
a partidei d’ la Pitești, undo 
sub povara marii nevoi de punc
te. F.C Argeș era total debu- 
sojată. incapabilă să lege jocul 
in fața unui adversar dezinvolt. 
Așa aveau să se desfășoare lu
crurile pînă ia pauză, perioadă 
în oare F 2. Olt a mai irosit 
alte două mari situații de gol. 
prin A. Georgescu (min. 39) și 
I. Dumitrescu (min. 41). In pri
mele 45 de minute, piteștenll 
n-au expediat nici un șut pe 
spațiul porții lui Gherasim, sin
gura fază periculoasă derulîn- 
du-se în min. 36. cînd D. Zam
fir a șutat într-un adversar, 
balonul a ieșit în corner, după

care Pirvu a reluat balonul, cu 
capul, peste „transversală".

F.C. Argeș s-a... trezit însă, 
ia realitate, după pauză, scoasă 
din „hibernare" și de faza din 
min. 47. cînd Ignat a pătruns în 
careu si A. Ponescu l-a prins 
în brațe. Penalty clar, transfor
mat de IGNAT, gol care avea 
să dea în continuare aripi echi
pei rteștene. Treptat (după ce 
Speriata a respins cu dificulta
te balonul expediat de Leța, in 
min. 50), Gazdele au început să 
atace în trombă pe fondul unei 
scăderi vizibile a oaspeților. D. 
Zamfir (min. 69) — reflex Ghe
rasim — și 77 — cînd din nou 
portarul oaspeților a respins 
greu si Badea a reluat impre
cis, Pîrvu (min. 83 — cînd 
Gherasim a sa vat. cu pictorul, 
de la rădăcina barei), Vlădoiu 
(min. 85) și Voicu (min. 86) au 
fost aproape de majorarea sco
rului. Deci, prima repriză a a- 
parținut net oaspeților, iar a 
doua localnicilor, care și-au

Gheorqhe NERTEA

I
F. C. ARGEȘ
F.C. OLT

Stadion „1 Mal" 
timp noros și rece 
circa 15 000. Șutur 
poartă : 5—3). Cori 
marcat IGNAT (m 
11 m).

F. C. ARGEȘ : 
Voicu 6, Stancu 6, 
nașe 6 — Badea 6 
(min. 46 Vlădoiu 
Vilău 6 — D. Zam 
Eduard), Ignat 7.F. C. OLT : Ghe 
Dumitrescu 6, A. F 
nea 7, Mihail 6 -f- 
Leța 7 (min. 88 M> 
7 — Laurențiu 6 (r 
6), Pena 7, A.

A arbitrat 
(București) ; la 
(Arad) și C. Mane 
ultimul cu greșeli.

Cartonașe galben 
FIR, MIHALI, PIR’ 
VLĂDOIU.

La speranțe : 1—1

I
UNIV. CRAIOVA 4 (2) i
RAPID 2 (1)|

Stadion Central ; teren foarte 
bun ; timp noros, vtot ; specta
tori — circa 12 000. Șuturi: 24—13 
(pe poartă: 11—6). Cornere: 10—1. 
Au marcat : GHIȚA (min. 21), 
GEOLGAU (min. 30), CIUREA 
(min. 53 — din penalty), B1ȚA 
(min. 65), respectiv GOANȚA 
(min. 38 și 67).

UNIVERSITATEA : Lung 7 — 
Negrilă 7 (min. 77 Bica 6), Săn- 
doi 7, Ad. Popescu 7, Mănăilă 7 
— Clurea 8, Geolgău 8, Badea 7 
— Ghiță 7, Biță 7, Bîcu 6 (min. 
67 Șt. Stoica 7).

RAPID : Toader 7 — Vlad 6, 
Cîrstea 7, Rada 6, Bacoș 6 — 
L. Iile 7, Șt. Popa 6 (min. 59 
Mustățea 6), M. Stoica 6, Goanță 
8 — Vameșu 7, Damaschin II 5 
(min. 31 Nica 7).

A arbitrat foarte bine O. ștreng 
(Oradea) ; la linie: Ș. Necșulescu 
(Tîrgoviște) și C. Olteanu (Dro. 
beta Tr. Severin).

Cartonașe galbene : NEGRILA. 
GHIȚA, MUSȚAȚEA.

La speranțe : 1—0 (0—0).

ÎNTR-UN TEMPO RID»
Cei care au absentat de ia a- 

cest meci — și au fost multi — 
au ce r^rcta, pentru că, pe 
excelentul gazon al ovalului 
craiovean, s a disnutat o parti
dă foarte frumoasă, cu multe 
faze spectaculoase, desfășurate 
Intr-un tempo ridicat, cu go
luri demne de o antologie anu
ală, cu intervenții in extremis 
ale celor doi portari, cu ratări 
ce păreau... imposibile. Firește. 
Universitatea a atacat în „rafa- 
le“, însă Rapidul a răspuns cu 
acțiuni iuți.1 tăioase. care au 
pus mari probleme apărării lui 
Lung. A fos' un meci deschis, 
aplaudat, dar. dincolo de efor
turile tuturor lucătorilor depu
se din min. 1 oînâ la fluierul 
final, s a detașat ..duelul" Geol
gău — Goanță, conducătorii de 
joc al celor două echipe, cel de 
la care au norni't marea majo
ritate a acțiunilor, precum și 
golurile Iar primul dintre ele 
a fost marcat în min. 21 : Ne
grilă « șutat tare, mingea a

deviat, dinlr-un apă 
leștenilor în cerne 
cutarea căruia a r 
grămadă44 Ciurea, 

dîncime lui GHIȚA 
tă al acestuia, fără 
tru Toader. Nouă 
tîrziu, Universitate; 
avantajul : „cap44 « 
ricoșeu din rtpărăt< 
lui pînă la GEOLG 
singe rece, a trim 
portarului oaspețilo 
rapidic-tii ? Nu. ei 
și. în min. 38. din 
ră de la 25 m GC 
tapultat mingea 
porții nr Lung.

Tot trei goluirl si 
și în partea a dou 
mai den.s? în 
In min. 53. B 
în careu și C 
mat impecabil
ratat Nica. Mănăil; 
Nu si BITA. care, 
de micuțul Ciurea, 
a ridicat scorul la 
nou a apărut Ia r 
ȚA, care a transfoi 
altă lovitură liberă 
careului. Era min. 
la final Vameșu 
și șt. stoica au Irc 
căzii.

în prima Divizie de volei, 
sîmbătă si duminică au fost 
programate partidele etapei a 
4-a din cadrul fazei a doua. 
Pe grupe valorice, la mascu
lin (echipele 
avut etapă).

LOCURILE 
tatea C.F.R. 
ua București 
—11) și 2—3 
—4); Viitorul Dinamo
— Dinamo București 
(—14. —12. 13. 6. 11) si 
(—14. ——7)^ Elcond 
mo Zalău — 
sov 3—0 (15, 
3. 10).

LOCURILE
Să vin ești — _____ _____
mureș Tg. Mureș 3—0 (16, 7, 
6) și 3—0 (6. 7. 7).; Explorări 
Motorul C.S.Ș. 2 Baia Mare
— C.S.M.U. Suceava 3—1 (4,
11, —8, 10) și 3—0 (9, 7, 10), 
Politehnica Timișoara — C.S.U. 
Sănătatea Oradea 3—2 (10.
—11. 16. —12, 7) și 0—3 (—10, 
—6. —11).

DIVIZIA A DE RUGBY
(Urmare din pag 1)

feminine nu au
Iată rezultatele :
I— 6 : Universi-

Craiova — Stea-
II— 3 (—8. —14.

(—13. 13 15. —10.
Bacău 

3—2 
0—3

Dina- 
Bra- 

3—0 (13,
Tractorul

9, 9) și ‘

7—12 :
A.S.A.

Relonul 
Electro-

avantaj substanțial : 20—6! Sigur, 
rezultatul vine să taie ari
pile echipei învinse, care s-a a- 
flat la cîrma jocului în majo
ritatea timpului. Ii reproșăm, to
tuși, greșelile flagrante din apă
rare, din ultimele 15 minute, 
care au determinat această răs
turnare spectaculoasă a scorului, 
învinșii acuză și eliminarea lui 
Rlstea — din minutul 63, pentru 
lovirea adversarului direct (Niță), 
care a determinat scăderea vi
zibilă a forței pachetului de îna
intași. „XV“-le Rapidului a avut 
o evoluție inegală, nesigură, cu 
ezitări în prima parte a jocului 
și promptă, agresivă, după pa
uză. Tinerețea echipei (12 Jucă
tori sub 20 de ani !) a atlrnat 
mult în balanța victoriej. Reali
zatori : Sîrbulescu și Gordin — 
cite o încercare și Buga 3 l.p. 
și drop pentru Energia, Roșoagă 
și Niță — încercări, T. Dumitru 
2 l.p., stanciu — l.p. și 2 transf. 
și Ranga drop pentru Rapid. Ar
bitrul V. Chirondojan — Constan
ța (ajutat la margine de conci-

AD*IIMISIRAriA D[ STAI LOIO-PROWSPOUT INTOIiriEALA
REZULTATELE CONCURSULUI PRONOSPORT DIN 15 MAI 1988. 

1. Ascoli — Cesena X ; 2. Como — Milan X ; 3. Empoll — Pescara 
1 : 4. Interi tzlonale - Avellino X ; 5. Juventus — Fiorentina 2 ;
6. Napoli — Sampdorla 2 ; 7. Pisa — Torino 1 ; 8. Roma — Verona 
1 ; 9. Bari — Cremoinese X ; 10. Catanzaro — Lazio X ; 11. Genoa 
— Atalanta 2 ; 12. Taranto — Barletta 2 ; 13. Udlnese — Lecce X : 
Fond total de ciștiguri : 1.782.796 lei.

NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA MULTIPLA LOTO 
DIN 15 MAI 1988. FAZA I. Extragerea I : 24 48 53 31 85 68 
82 57 58 ; Extragerea a Il-a : 46 38 88 78 47 67 62 5 65. FAZA 
a II-a. Extragerea a IlI-a : 40 41 14 29 78 43 76 73 6 ; Extra
gerea a IV-a : 8 56 54 9 20 69 84 48 18 ; Extragerea a V-a : 
18 27 16 76 30 90 74 88 50 ; Extragerea a Vl-a : 71 46 42 45 57 
66 5 86 87 ; Extragerea a Vil-a : 86 15 60 56 46 70 69 14 88 ; 
Extragerea a VIII-a : 22 16 19 72 58 28 71 80 1. FOND TOTAL 
DE CIȘTIGURI : 1.457.022 LEI.

tadinul său C. Stanca și de 
D. Marin — București) a condus 
cu autoritate un meci aspru, cu 
permanente solicitări. ENERGIA : 
Dugaia — Miheț, Gordin, Sîrbu
lescu, Mihai — Buga, Panait — 
Iordan, Viciu, Calapod — Ristea. 
Marin — Scarlat, Gheorghescu, 
Hodolcanu ; RAPID : stanciu — 
Dragu, Roșoagă, T. Dumitru, Zoe 
— Ranga, Toacea — ----- ' ~
nescu), Radu, Toma 
ru, Păunescu 
Ariașu.

OLIMPIA
I.O.B. BALȘ 
U.A.M.T..C.S.U. _ _____
CARPAȚI MIRȘA 138—3 (60—0) :
după 20 de minute, formația oas
pete a rămas în 13 jucători, doi 
fiind accidentați și neavînd re- 
rezerve ! 7 ; „U“ 16 FEBR. CLUJ- 
NAPOCA — METALURGISTUL 
CU GIR 37—9 (15—0).

In cealaltă serie, CONSTRUC
TORUL CONSTANȚA — U.R.A. 
TECUCI 84—10 (40—7) î GLORIA
BUCUREȘTI — HIDROTEHNICA 
FOCȘANI 15—9 (0—6). Au marcat 
Bujor — 3 l.p. și 2 
respectiv Văcar — 3 
(A. Soare, coresp.) ; 
GRELE BUCUREȘTI — 
C.F.A. BRAILA 44—6

M.

P.T.T.

Niță (C. lo-
— Cantone- 

Popa, Dinia,

I
I
I
I
I

-IARAD
37—9 (26—3) ;
ORADEA —

I
I
I

dropuri, 
dropuri. 
MAȘINI 
CHIMIA 

(21-3). 
Meci la discreția gazdelor, care 
au înscris prin Hera — încer
care și 3 l.p., Pavăl, P. Mirică, 
Mincea, I. Mirică, Barbu și Dona, 
cîte o încercare, Dragomir l.p. șj 
2 transf. Pentru oaspeți : Niță 
și Ioniță, cîte o l.p. A arbitrat 
Dumitru Costea — 
Tocacek, coresp.) ; 
CONSTANȚA — L~__
Bl READ 14—6 (8—3).

In clasament, Rulmentul Birlad 
conduce cu 35 p.,urmată de T.C. 
Ind. Constanța (33) și Mașini 
Grele București (29) în seria I, 
iar Energia păstrează un avan
taj de un punct (31) față de 
Rapid (30) in seria a n-a.

I
I
I

a. a aroiirat .
Brașov. (N. I

T.C. IND. I 
RULMENTUL

I
I

OCAZII MULTE,
Bucureștenii au evoluat o 

primă jumătate de repriză cu 
dezinvoltura unei echipe indi
ferente la cifrele „adevăru
lui". După două bune _ situa
ții în care Polgar — în zi 
deosebită — a parat un șut 
tras din careul de 16 m de Țîr- 
lea (min. 5) și altul expediat 
de la distantă de Ciucă (min. 
12). am asistat la cea mai fru
moasă fază a partidei: Pană 
a făcut un „un-doi“ în tere
nul propriu, a continuat cu 
un ..slalom" in mare viteză, 
a urmat un nou „un-doi“ cu 
Coraș care l-a pus în poziție 
de gol ; „centralul" bucureș
tean l-a driblat și pe Polgar. 
dar șutul lui, din unghi. a 
fost scos in extremis de un 
alt apărător brașovean (min. 
18). Peste un minut. la o 
spectaculoasă combinație Ciu
că—Coraș—Stănici. ultimul, 
complet fiber, pe centrul por
ții, nu reușește să-l învingă 
pe Po-lgar de la 8 m! în min. 
25. portarul oaspeților se re
marcă încă o dată, respingînd 
în corner puternicul șut al 
lui Iorgulescu. la o lovitură 
liberă (cu... schemă). Treptit, 
însă, brașovenii vor tempera 
maniera de joc a studenților, 
transformînd-o intr-o domina
re total ineficientă. ’ Iar pe 
contraatac. Terheș îl va încer
ca pe Mânu cu un șut de la 
25 m. balonui fiind deviat 
peste, de sub „transversală".

Abia după pauză, în min. 
55. se va înscrie unicul gol al 
partidei: Stănici (scăpat o

DOAR UN GOL
I SP. STUDENȚESC 1 (0)1
I F.C.M. BRAȘOV 0 |

Stadion Sportul Studențesc; te
ren foarte bun ; timp înnorat, 
cu vînt ; spectatori — circa 4 000. 
Șuturi : 20—6 (pe poartă : 7—3). 
Cornere : 14—7. A marcat ȚI- 
CLEANU (min.' 55).

SP. STUDENȚESC : Mânu 6 
— M. Marian 6,5, C. Pană 8, lor- 
gulescu 7, Ciucă 7 — Cristea 6, 
Țicieanu 7,5 (min. 73 Pologea 6), 
Munteanu II 7 — Țîrlea 6 (min. 
81 Achim), Coraș 6, Stănici 6.

F.C.M. BRAȘOV : Polgar 7,5 — 
Bălan 7, Șulea 6, V. Ștefan 6,5, 
E. Moldovan 6 — Cigan 5 (min. 
67 Fîșic 5), Mărgărit 5, Bucur 5. 
Barbu 5 (min. 38 Filip 5) — An- 
drașl 6, Terheș 7.

A arbitrat foarte bine Gh. Con
stantin (Rm. Vîlcea) ; la linie : 
V. Curt și M. Georgescu (ambii 
din Constanța).

Meciul echipelor de speranțe 
nu s-a disputat.

clipă din „strînsoarea" seve
rului marcaj al lui Bălan) a 
șutat din marginea careului 
mare intr-un ... blocaj al apă
rării adverse, balonul a rico
șat la ȚICLEANU care l-a 
trimis, din întoarcere. în col
țul lung al porții: 1—0. Sco
rul ar fi putut fi majorat 
cel puțin în trei rînduri (în 
min. 77. de pildă. Coraș a re
luat. nestînjenit. peste, de la 
7 ml), dar în min. 85 Achim 
l-a stopat pe Bălan intr-o fa
ză de ... 1—1. cu totul contrar 
cursului jocului.

George ROTARU

Laurențiu Dț
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CEAHI.AUL P. 
I.IMJ’IA KM, SA 
Kăduicscu (min. 
(min. 63).

FEPA '74 BÎRL2 
C.S.U. PLOIEȘTI 
rea (min. 52), Di 
respectiv Rădules 

UNIREA FOCȘi 
MIZIL 2—0 (1—0) 
și Baba (min. 4!

F. C. CONSTAJ 
PROGRESUL BR2 
Nedeicearu (min. 
12), Petcu (min 
Grosu (min. 1 
(min. 76).

TETROLUL BR 
VASLUI 1—3 (:
(min. 35), respec 
11), Țibulcă (mi) 
țeanu (min 80).

C. S. BOTOȘAN 
CÂNI 4—1 (1—1)! 
și 75 — ambele 
mer (min. 67), 1 
respectiv Iancu

GLORIA BUZ/ 
SLOBOZIA 1—0 
c»i (min. 25). 

POLITEHNICA
ETAPA VIITC 

tui Pașcani (1- 
Neiamț (0—3), ( 
Slobozia — C.S 
(0—0), Prahova 
Mteil — F.C.M. 
stanța (0—3) It



;un; 
irca 
•tă :

6,a 
enie

van
7, 

iagi 
Mar"

GAZDELE REVIN PE PODIUM VICTORIA
OȚELUL

Partida dintre formațiile ce 
fac parte din „plutonul doi va
loric" al campionatului nostru 
(locurile 3 și 4) a fost plăcută, 
interesantă, datorită jocului e- 
laborat al Victoriei („desen tac
tic" clar, bazat pe tehnicitatea 
jucătorilor), precum și replicii 
plină de personalitate a Otelu
lui, deși echipa gălățeană s-a 
prezentat la acest derby cu o

Băii Bormație lipsită de unii titulari. 
6,5. ■'
mir
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:
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ide-
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cu

Ne spunea la început antrenorul 
secund al gălățenilor: „Am ve
nit să jucăm frumos Ia Bucu
rești". Ceea ce s-a realizat, mai 
mult neputîndu-se, întrucît gă- 
lățenii n-au avut în formație 
perechea de fundași centrali 
Anghelinei-Agiu (cartonașe gal
bene), Pe'Borali și pe Ralea — 
accidentați. ” " ' 
este acela 
manent. cu 
pe poartă, 
încerca să .
rare absolut improvizată (sin
gurul „titular" fiind fundașul

Meritul Victoriei 
de a fi atacat per- 
multe șuturi precise 
al Oțelului că. deși 
țină piept cu o apă-

G. Popescu), avea capacitatea 
să contraatace periculos (ce 
bine a jucat Burcea, tot me
ciul!). în prima repriză, gaz
dele au înscris în 30 de minute 
două goluri: LAIȘ, min. 19, a 
executat bine o lovitură liberă, 
mingea a lovit bara și a intrat 
în plasă (1—0); în min. 30, AU
GUSTIN a șutat puternic, în 
colțul de jos al porții, fără spe
ranțe pentru Popa (2—0). Go
lul oaspeților a fost realizat în 
min. 43 de HANGHIUC, din 11 
m, dictat ca urmare a faptului 
că, tot el, a fost agățat, inutil, 
în careu de portarul Nițu (2—1).

în repriza secundă, gazdele 
au atacat cu aceeași convingere 
(pentru a scăpa de obsesia ega- 
lării), reușind alte două goluri: 
min. 57, DICAN reia din 6 m 
centrarea excelentă a lui Au
gustin (3—1); min. 76, DAMAS
CHIN I (care a ratat mult), tot 
din apropiere, a împins în plasă 
mingea lucrată dc Dican (4—1).

SCORUL ZILEI

m ; 
i —
(pe

A 
din

Tă-
ll 6

6,
83

■ I. 
Ml-

6.

lM- 
IIE,

SABĂU ÎȘI DUCE ECHIPA LA VICTORIE
O vreme splendidă pentru fot

bal și un gazo-n foarte bun, ca 
și arbitrajul competent, au oferit 
cele mai bune condiții de dis
putare acestei partide, care, în 
genere, a fost plăcută, in notă 
de sportivitate, cu destule faze 
frumoase, dar și cu scăderi, mai 
ales la finalizare. A.S.A. a fost 
superioară la toate capitolele și 
putea cîștiga la un scor cate
goric dacă n-ar fl fost cele cî- 
teva mari ratări sau pasele de
cisive din preajma careului, de 
multe ori fără adresă. Mureșenii 
au avut un jucător din nou în 
vervă deosebită, pe Sabău, care 
și-a dus pur și simplu echipa la 
victorie. Corvinul a dat o repli
că bună în apărare, s-a bazat la 
mijloc pe travaliul lui Klein, însă 
în atac a făcut figurație, cele 
doar două șuturi la poartă spu- 
nînd totul. A.S.A. a ratat o bună 
situație chiar în min. 1, cînd 
Craiu a sărit peste mingea cen
trată de Sabău, lăsînd-o... nimă
nui, apoi în min. 6, cînd Albu, 
la centrarea aceluiași Sabău, a 
trimis, cu capul, din 6 m, direct 
în Ioniță. Au mai ratat Moldo

van (min. 10), Craiu (min. 19 — 
voleu de la 8 m, mult peste 
bară) șl gazdele au deschis sco
rul abia în min. 40 : a insistat 
la o minge Sabău, apoi a con
tinuat Fodor, fundașii hunedoreni 
au greșit și ALBU a înscris din 
careul mic : X—0. După 4 minu
te, Craiu a ratat, cu capul, de 
la... 2 m ! I

După pauză, început neașteptat 
pentru gazde. In min. 48, Văetuș 
a centrat, apărătorii mureșeni au 
rămas pironiți locului, balonul a 
trecut prin fața a trei jucători 
hunedoreni și PETCU a înscris, 
cu capul, de Ia 5 m : 1—1. A.S.A. 
a reluat cursa pentru refacerea 
avantajului, dar Sabău, singur, a 
șutat în Icnită, ieșit la blocaj 
(min. 56), Craiu, iar cu capul, a 
trimis peste, din 6 metri, Mol

dovan a șutat în bară, în inte
rior, de la 30 m (min. 61), Suciu 
a scos, cu capul, din fața porții 
goale (min. 68). In această pe
rioadă de puternică dominare a 
gazdelor, în min. 71, SABAU a 
luat din nou o acțiune pe cont 
propriu, a driblat, a fentat și, de 
la 18 m, a șutat puternic, cu

* DRAGNEA, MEREU PE FAZĂ
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încă din start s-a văzut 
clar că ploieșteniî au venit 
cu gînduri îndrăznețe. Ple
dau atît așezarea lor în te
ren. aidoma celei clasice de 
pe teren propriu, cît mai 
ales dezinvoltura cu care ac
ționau. în primul sfert de 
oră s-a jucat tranșant. cu 
un pronunțat spirit ofensiv 
de ambele părți, partida a- 
tingînd coordonatele unei în- 
tîlniri tipice de Cupă. care 

urma să stabilească o învingă
toare. Dohot rezolvă cu greu o 
periculoasă centrare a lui Gr. 
Ene (min. 5). Peste 3 minute, 
la șutul lui Ursea de la 25 m, 
mingea parcă șterge „transver
sala". în min. 11, Jipa este mai 
rapid cu cîteva fracțiuni de 
secundă decît Văidean, la cen
trarea lui C. Pană. Insă, în min- 
21, portarul ploieștean nu mai 
poate interveni la fel de opor
tun șl DRAGNEA trimite din 
colțul careului mic, cu capul, 
mingea in plasă după lovitura 
liberă executată de C. Pană. 
Golul schimbă brusc aspectul 
jocului. Oaspeții se sting trep

tat, pierzîndu-și luciditatea și 
forța, uneori și calmul, deve
nind nervoși, în timp ce gaz
dele trec tot mai viguros la 
trenă, avînd acțiuni consisten- 
te, bine elaborate, nu o dată și 
cu grad de periculozitate. O 
imensă ocazie irosește Marcu 
în min. 36, șutind imprecis de 
la 6 m.

După pauză, la pătrunderea 
lui Lala din min. 59, Jipa 
are o intervenție de... fundaș, 
respingind mingea prin alu
necare. în min. 63, C. Pană 
șutează de puțin pe lingă ba
ră. iar în minutul următor 
Lala scapă singur, insă șutul 
său, de la 10 m, este reținut 
de Jipa. Jucătorii echipei 
Flacăra zburdă pur și simplu 
în fața unor parteneri resem
nați. incapabili să revină la 
nivelul replicii din start. Al. 
doilea gol al lui DRAGNEA 
(min. 79, cînd a sancționat 
prompt indecizia fundașilor 
centrali, plasînd mingea, cu 
capul, pe Iîngă Jipa, uluit de 
gafa colegilor lui), incheie de-

I ETAPA A 27-a A DIVIZIEI
BRIA I
- O-
;i—0):
Cepoi

IOVA
Spi- 

. 54). 
2). 
2AUA 
n. 3)

>»C.M.
3-1): 
(min. 
lectiv 
irișcă

tfTER 
olarii 
(min. 
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

F. C. C-ȚA 27 16 7 4 47-19 39
Progr. Br. 27 14 7 6 51-29 35
„Poli* Iași 27 14 6 7 47-23 34
Unirea Focș. 27 13 5 9 33-38 31
Steaua Mizil 27 14 2 11 46-34 30
Prahova PI. 27 11 6 10 35-29 28
Șiretul 27 13 2 12 32-33 28
Gloria Buzău 27 10 7 10 47-33 27
Inter Vaslui 27 12 3 12 27-34 27
C.F.R. Pașc. 27 12 2 13 49-40 26
Met. Plopeni 27 11 4 12 36.-41 26
C.S. Botoșani 27 11 4 12 35-40 26
Ceahlăul 27 10 5 12 37-36 25
FEPA '74 27 9 7 11 32-33 25
Delta Tulcea 27 10 4 13 31-40 24
Unirea Slob. 27 9 5 13 24-38 23
Olimpia 27 10 2 15 24-45 22
Petrolul Br. 27 3 4 20 22-70 10

PAȘ-
in. 7 
Kra-

87),

PLOPENI 2—0 (1—0) : Croi- 
(min. io din 11 m) și Sertov

[REA 
ores-

LUL 
toru 
(min. 72).

ȘIRETUL PAȘCANI — F.C.M. 
DELTA DINAMO TULCEA 4—0 
(2—0: Tănase (min. 22, 37 și 58), 
Preda (min. 90).

Relatări de la C. Rusu, I. Bur- 
ghclea. Fl. Jecheanu, S. Naee, I. 
Grigoriu, S. Ungureanu, D. Soa
re, C. Nour și V. Apostol.

22 mai) : Metalul Plopeni — Slre- 
Dinamo Tulcea — Ceahlăul P.

Gloria Buzău (1—2),

---------------- SERIA
CHIMIA RM. VÎLCEA — C.M.M. 

PANDURII TG. JIU 2—0 (1—0) :
Tudosă (min. 44) șl Mangalagiu 
(min. 49).

METALUL BUCUREȘTI — 
SPORTUL „30 DECEMBRIE" 2—0 
(2—0): Dumitrescu (min. 2) șl 
Badea (min. 36).

SPORTUL MUNCITORESC SLA
TINA — ELECTROMUREȘ TG. 
MUItEȘ 0—0.

PROGRESUL VOINȚA BUCU
REȘTI — SPORTUL MUNCITO
RESC CARACAL 2—3 (1—0): Dia- 
conu (min. 31), Cioacă (min. 60), 
respectiv Anton (min. 47, din 11 
m), Plotoagă (min. 70 și 83).

JIUL PETROȘANI — AUTOBU
ZUL BUCUREȘTI 1—0 (1—0): 
rescu (min. 21).

GAZ METAN MEDIAȘ — 
CANICA FINA BUCUREȘTI 
(2—1): Fățan (min. 20), Țiglariu 
(min. 34 și 77). Pustai (min. 50), 
Dulău (min. 57, din 11 m), res
pectiv Dragne (min. 30) și Petru 
(min. 85 din 11 m).

TRACTORUL BRAȘOV — F. C. 
INTER sibiu o-i (0-0): stănes- 
cu (min. 46).

F1O-

ME-
5—2

STA-
nică
Delta Dinamo Tulcea — Ceahlău]
Sărat — Gloria Buzău (1—2), Unirea 

0—2), C.F.R. Pașcani — FEPA ’74 Bîrlad 
ești — Unirea Focșani (0—1). Steaua 
răila (0—1). Petrolul Brăila — F.C. Con- 
— Politehnica Iași (0—4).

Stadion Victoria ; teren foarte 
bun ; timp închis ; spectatori 
— circa 3 500. Șuturi : 20—8 (pe 
poartă : 10—5). Cornere : 6—3. Au 
marcat: LAIȘ (min. 19), AUGUS
TIN (min. 30), DICAN (min. 57), 
DAMASCHIN I (min. 76), res
pectiv HANGHIUC (min. 43 — 
din penalty).

VICTORIA : Nițu 7 — V. Cojo- 
caru 7,5, Ursu 7, Mirea 7,5, Ba
laur 6 (min. 85 Topolinschi) — 
Augustin 8, C. Solomon 7, Lalș 
7,5 — Uleșan 6,5 (min. 72 Stere), 
Damaschin I 7,5, Dican 7,5.

OTELUL : Popa 6 — G. Po
pescu 6,5, C. Stan 6, M. Stan 6, 
Oprea 6 — Măstăcan 6,5, Han- 
ghiuc 7, Burcea 8 — Drăgol 6 
(min. 46 Antohi 6,5), Nicoară 5 
(min. 67 Maleș 6), O. Popescu 7,5.

A arbitrat foarte bine I. Velea 
(Craiova); la linie: Ad. Moroianu 
(Ploiești) și I. Nălțan (Predeal).

La speranțe: 2—1 (1—1).

Scor parcă prea dur pentru gă- 
lățeni, față de fizionomia jocu
lui.

Modesto FER RĂȘINI

A.S.A. TG. MUREȘ 2 (1)
CORViNUL 1 (0)

Stadion Municipal ; teren foarte 
bun ; timp frumos ; spectatori — 
circa 7 000. Șuturi : 17—2 (pe 
poartă : 9—1). Cornere: 10—1. Au 
marcat : ALBU (min. 40), SA
BAU (min. 71), respectiv PETCU 
(min. 48).

A.S.A. : Vodă 7 — Szabo 6,
Botezam 7, Jenei 7, Fodor 6 — 
Cr. Moldovan 6, I. Costel 6, 
Erâs 5 (min. 46 Ciorcerl 5), Sa
bău 8 — Albu 7 (min. 70 Fanlcl 
6), Craiu 5.

CORVINUL : Ioniță 6 — Bar- 
dac 6, Mărginean 6 (min. 81 Be- 
jenaru), Suciu 7, Tîmoveanu 6 
— Burlan 6, Petcu 7, Klein 7, 
Hâș 5 — Gabor 5, Văetuș 5 (min. 
70 Costăchescu 5).

A arbitrat foarte bine N. Vol- 
nea ; la linie : D. Vasile (ambii 
din București) și A. Gheorghe 
(P. Neamț).

Cartonașe galbene : SUCIU,
CR. MOLDOVAN.

La speranțe : 0—1 (0—0). 

stingul, aducînd meritata și pre
țioasa victorie : z—1.

Constantin ALEXE

I FLACĂRA 2 (1)1
PETROLUL 0 I

Stadion Flacăra ; teren bun ; 
timp înnorat ; spectatori — circa 
7 000. Șuturi : 10—6 (pe poartă : 
4—1). Cornere : 4—3. A marcat 
DRAGNEA (min. 21 șl 79).

FLAcARA: Dohot 6 — viscrea- 
nu 6,5, I. Ene 6, Butufei 7, Nis- 
tor 7 — Beldie 6, Dragnea 7,5, 
C. Pană 7 — Văidean 6 (min. 49 
Chiriță 6), Lala 6 (min. 77 D. 
Sava), Marcu 7.

PETROLUL : jipa 7 — Ruse 6, 
Pancu 6, Pitulice 6, P. Gușă 6 — 
Hîncu 6 (min. 57 Popa 6), Ca- 
tinca 5, Ursea 6,5 (min. 58 Manea 
6) — Cr. Ene 6, Caciureac 6,5,
I. Gușă 6.

A arbitrat foarte bine N. Di- 
nescu (Rm. Vîlcea) ; la linie :
J. Grama și D. Avrigeanu (ambii 
din București).

Cartonașe galbene : P. GUȘA, 
JIPA, PITULICE, DRAGNEA.

La speranțe : 2—1 (0—0).

finitiv conturile unei dispute 
care în debutul ei se anunța 
extrem de echilibrată, dar 
cane, pe parcurs, a avut doar 
un solist (Flacăra).

Adrian VASILESCU

Dinamoviștii au repurtat o 
victorie netă, în care elemen
tul cel mai important de re
ținut îl furnizează parcurge
rea listei marcatorilor: cei șa
se autori de coluri reprezintă 
toate liniile formației gazdă 
dovadă a jocului complet de 
atac efectuat de ea. Dacă 
bucureștenii au pus accentul 
pe ofensivă, în schimb oaspe
ții au mizat exagerat de mult, 
credem noi, pe apărare. însăși 
faptul că au prezentat doi a- 
părători centrali și tn linia 
de mijloc dovedește așa ceva. 
Din start, meciul va avea, cu 
foarte rare excepții, același 
aspect: atac după atac la poar
ta Iui Moise, care a avut (se 
înțelege) mult de lucru. El 
scapă cu bine pină în min. 
16, cînd LUPESCU, autorul 
unei evoluții aplaudate. în
cheie, după o fentă, cu un șut 
înșelător, acțiunea lui: 1—0. 
Dominarea gazdelor se menți
ne. aglomerația în careul ti
mișorean e permanentă și, 
în min. 31, la o centrare a lui 
Sabou, MATEUȚ se descurcă 
in învălmășeala din careul 
mic _ și împinge mingea în 
plasă: 2—0. Șase minute mai 
tîrziu va fi 3—0: corner Orac, 
Moise boxează și ANDONE 
trimite balonul, cu capul, in 
poartă.

După pauză, primul șut a- 
parține oaspeților (Boztșan 
II). dar Prunea reține Uî- 
mează alte ocazii ale gazdelor 
(min. 54 — Mihâescu; 55 — 
Mateuț ; 58 — i >.iuț salvează 
de pe linia porții; 6'1 — Mi- 
hăescu). Căutat mult de co
echipieri, VAIȘCOV1C1 intră

I DiNAMO 6 (3)1
| „POLI” TIM. 0 I

Stadion Dinamo ; teren exce
lent ; timp înnorat, vint ; spec
tatori — circa 17 000. Șuturi : 
29—5 (pe poartă : 20—4). Cornere: 
13—0. Au marcat : LUPESCU 
(min. 16), MATEUȚ (min. 31). 
ANDONE (min. 37), VAIȘCOV1CI 
(min. 65), ORAC (min. 86) și 
RED NIC (min. 87).

DINAMO : Prunea 7 — I. Var
ga 7, Andone 8, Rednic 8, Sabou 
6 — Mlhăescu 6,5 (min. 83 Jercă- 
lău), Lupescu 8, Mateuț 7,5, Orac 
8 — Valșcovici 7,5, Timiș 6 (min. 
58 Cămătaru 7).

POLITEHNICA: Molse 7 — An- 
drelaș 5, Crăciun 5, Ionuț 6, C. 
Varga 5 — Neagu 5 (min. 58 
Vlaiou 6), Oancea 5, Vușcan 5, 
Bozeșan II 6 — Dudaș- 5 (min. 
46 Oloșutean 6), Banu 6.

A arbitrat bine V. Antohi ; la 
linie : C. Sllion (ambii din Iași) 
și R. Petrescu brașov).

La speranțe : 2—0 (2—0).

și el pe lista marcatorilor 
(min. 65), înscriind, cu capul, 
după o centrare a lui Orac (a- 
flat în deosebită vervă). în min. 
67. bună ocazie pentru oas
peți: scapă Oloșutean, șutează, 
singur cu Prunea. dar acesta 
apără. Mai departe: min. 67, 
bară Mateuț și in min. 81, alt 
atac periculos al timișorenilor 
— cursă C. Varga. centrare. 
Oloșutean șutează, balonul se 
lovește de Prunea si îi revine 
tot portarului dinamovist. In 
două minute, ORAC (min. 86) 
și REDNIC (min. 87) rotun
jesc diferența Ia 6—0. scorul 
etapei.

Eftimie IONESCU

REABILITARE PRIN JOC Șl REZULTAT
ne- 
trel 

des- 
Si- 
fi- 

secund, 
__ ______ _ „__ ___sucevene 

1 s-a făcut o primire surprin
zător de ostilă la intrarea ei pe 
teren, în meciul de sîmbătă, 
din partea unei bune părți a 
spectatorilor. Dar atitudinea pu
blicului local avea să se schim
be destul de repede, deoarece, 
după numai 5 minute de joc, 
pe fondul unui început promi
țător, sucevenii au reușit să 
deschide scorul, prin CAȘUBA. 
care — frum >s______________Z
mulanschi — a pătruns impetu
os tn careul advers si l-a învins 
pe Caval. indecis Ia această 
acțiune a atacantului advers, 
în min. 13, avantajul gazdelor 
a crescut ia 2—0. PAIUȘ suț- 
prlnzîndu-i pe portarul oaspeți
lor cu un excelent »ut de la 
peste 20 de metri.

în pofida acestei detașări a 
formației locale, care în min. 
30 s-a aflat la un păs de 3—0, 
Șumulansehl încheind ou un 
șut puțin peste poartă o aplau
dată acțiune inițiată de „argin
tul viu“ Cașuba jo-cul este to
tuși destui de echilibrat in 
cîmp. dar acțiunile ofensive ale 
clujenilor se pierd *
careului advers sau 
finalizare. Cîmpeanu 
34) și L. Moldovan 
șutind imprecis.

Ca urmare a rezultatelor 
satisfăcătoare din ultimele 
etape (e re au dus și la 
părțirea de antrenorul V. 
mionaș. conducerea tehnică 
ind preluată de fostul 
I. Buzoianu), echipei

au 'reușit să

lansat de Șu-

în preajma 
suferă la 
II (min. 
(min. 45)

După pauză, în dorința unei 
desprinderi si mal clare — care 
să revanșeze neta înfrîngere din 
tur (0—6 Ia Cluj-Napoca) și 
să-l reabiliteze total în. fața pro
priului DUblic —, sucevenii în- 
trepr’nd acțiuni ofensive de 
toată frumusețea, în viteză. cu 
care surprind de mal multe ori 
descoperită apărarea oaspeților. 
Dar deși îșl creează situații de
osebit de favorabile de gol (în 
minutele 65. 67, 68, 70 șl 76).

I C.S.M. SUCEAVA
I „U* CLUJ-NAPOCA

Stadion Areni; teren bun; timp 
frumos ; spectatori — circa 10 600. 
Șuturi : 14—10 (pe poartă : 7—4). 
Cornere : 9—3. Au marcat : CA
ȘUBA (min. 5 și 86), PAIUȘ 
(min. 13), respectiv MUNTEAN 
(min. 90).

C.S.M. SUCEAVA : Alexa 7 — 
Ungureanu 7, Cristescu 8, Bre- 
niuc 7, Ciobanu 3 — Gafencu 7. 
Șumulansehl 7,5, Buliga 6,5 —
Păluș 7, Sfrijan 6 (min. 69 Su- 
sanu 5), Cașuba 8.

„U“ CLUJ-NAPOCA : Caval 5
— Meszaros 5 (min. 60 I. Moldo
van 6), Doboș 5, Neamțu 6, Do- 
brotă 5 — L. Moldovan 6 (min. 
72 Popicu 6), Mujnai 6,5, Biro 
6,5 — Cadar 6, cîmpeanu II 6, 
Muntean 6.

A arbitrat foarte bine I. Igna 
(Timișoara) ; la linie : I. Crăciu- 
nescu (Rm. Vîlcea) și D. Petres
cu (București).

Cartonașe galbene : GAFENCU, 
CIOBANU.

Cartonașe roșii : CIOBANU
(min. 84).

La speranțe : 4—1 (2—0).• ———“ llm
gazde e le vor irosi apoi cu 
■mare ușurință. La poarta cea
laltă, Alexa se va remarca m 
min. 82 la o acțiune a lud Muj
nai, ca si în min. 85. la șutul 
lui Biro. Rămași în zece oa
meni, prin eliminarea fundașu
lui Ciobanu pentru faulturi re
petate (primise înainte cartona
șul galben apoi in min. 84 pe 
cel roșu) sucevenii mai înscriu 
un gol. în min. 84, în urma u- 
nei splendide combinații Păiuș
— Șumulansehl — CAȘUBA, fi
nalizată de ultimul. Clujenii vor 
reuși, insă, si ei golul de 9- 
noare, ir. min. 90, la o pătrun
dere a lui MUNTEAN.

Constantin FIRĂNESCU

B, LIDERI! AU CIȘTIGAT DIN NOU
A

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10. 
11. 
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Il-a A Ill-a
F.C. INTER 27 19 3 5 50-20 41
Jiul 27 17 2 8 45-25 36
Pandurii 27 13 6 8 39-25 32
Electroputere 27 15 1 11 57-34 31
Gaz Metan 27 15 0 12 41-37 30
Chimia Rm.V. 27 12 5 10 38-29 29
C. S. T-viște 27 13 3 11 39-34 29
Tractorul 27 13 2 12 30-29 28
I.C.I.M. 27 11 5 11 33-30 27
Sp. „30 Dec.* 27 12 3 12 23-29 27
Electromureș 27 10 6 11 33-38 2b
Sp. Munc. SI. 27 10 5 12 30-34 25
Autobuzul 27 10 5 12 27-34 25
Mec. Fină 27 11 3 13 28-43 25
A.S. Drobeta 27 9 6 12 33-45 24
Sp. M. Car. 27 9 5 13 28-48 23
Met. Buc. 27 5 6 16 27-44 16
Progr, Buc. 27 4 4 19 18-41 12

C. S. TÎRGOVIȘTE — A. S. 
DROBETA TR. SEVERIN 1—0 
(0—0): Ghergu (min. 79, din 11 m).

ELECTROPUTERE CRAIOVA — 
Î.C.I.M. BRAȘOV 2—0 (1—0):
Neagoe (min. 20), Cîrțu (min. 83).

Relatări de la P. Glornoiu, N. 
Ștefan, D. Mihail, N. Costache, I. 
Zamora, ~~ ~ ~ ~ '
Avanu și S. Gurgui.

ETAPA VIITOARE (duminică 22 mai) : F.C.
Petroșani (0—1),. Autobuzul București — Gaz Metan Mediaș (0—3), 
Mecanică Fină București — C.S. Tirgoviște (0—3). A.S. Drobeta Tr. 
Severin — Metalul București (0—1), Sportul „30 Decembrie" — Pro
gresul Voința București (1—1), Sportul Muncitoresc Caracal — E- 
îectroputere Craiova (0—4), i.C.I.M. Brașov — Sportul Muncitoresc 
Slatina fl—1). Electromureș Tg. Mureș — Chimia Rm. Vilcea (0—3), 
C.M.M. Pandurii Tg. Jiu — Tractorul Brașov (0—2).

M. Tacă!, C. Gruia. M.

inter Sibiu — Jiul

--------------- SERIA
U. T. ARAD — A.S.A. PROGRE

SUL TIMIȘOARA 1—0 (0—0) : D.
Popescu (min: 89).

CHIMICA TÎRNAVENI — C.S.M. 
REȘIȚA 1—0 (1—0): Oprlșor (min. 
11).

GLORIA REȘIȚA — STICLA A- 
RIEȘUL TURDA 3—0 (1—0): Irl- 
mia (min. 14, 61 $1 63).

VICTORIA CĂREI — DACIA 
MECANICA ORAȘTIE 0—1 (0—0): 
Căpușan (min. 72).

MINERUL BAIA SPRIE — GLO
RIA BISTRIȚA 0—2 (0—2): Cos- 
tin (min. 1) și Soare (min. 14).

A. S. PAROȘEN1 — STRUNGUL 
ARAD 1—3 (0—1): Crăciun (min. 
50), respectiv Stredle (min. 38), 
Murar (min. 71), Ghițiș (min. 86).

METALUL BOCȘA — F. C. MA
RAMUREȘ BAIA MARE 1—2 
(1—1): Plăvițiu (min. 32, din 11 
m), respectiv Dorobanțu (min. 
16) și D. Moldovan (min. 60).

C.I.L. SIGHET — ARMATURA 
ZALAu 5—1 (2—1): Negrea (min. 
18), Drăgulescu (min. 28, 57, 70), 
Ciohan II (min. 76), respectiv 
Irimiaș (min 40).

ETAPA VIITOARE (duminică 22 
roșeni (1—2). Sticla Arieșul Turda 
A.S.A. Progresul Timișoara — Gloria Reșița (1—1).

!. Bihor Oradea (2—5). Olimpia I.U.M. Satu Mare

1. F. C. BIHOR 27 17 7 3 63-19 41
2. Gloria B-ța 27 17 5 5 60-19 39
3. U.T.A. 26 15 5 6 43-18 35
4. C.S.M. Reșița 27 13 4 10 26-27 30
5. F.C. Maram. 27 12 4 u 30-?6 28
6. Strungul 27 12 4 11 35-32 28
7. Olimpia S.M. 27 10 6 11 45 34 26
8. Armătura 27 10 6 11 30-39 26
9. Chimica 27 11 4 12 38-50 2G

10. A.S. Paroșeni 27 11 3 13 43-39 25
11. Met. Bocșa 27 9 7 11 31-35 25
12. Dacia 27 10 5 12 34-41 25
13. Progr. Tim. 27 10 4 13 32-39 24
14. Gloria Reșița 27 10 3 14 34-44 23
15. C.I.L. Sighet 27 9 5 13 31-46 23
16. Victoria Cărei 27 9 2 16 20-39 20
17. Sticla 26 9 2 15 31-52 20
18. Min. B. Sprie 27 8 4 15 22-49 20

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

F. C. BIHOR ORADEA — OLIM
PIA I.U.M. SATU MARE 5—1 
(3—0): Kuicsar (min. 13 șl 28), 
lie (min. 37 din 11 m), Mandoca 
(min. 52). Georgescu (min. 33), 
respectiv Szeneș (min. 70).

Relatări de la N. Străjan, I. Du- 
can, P. Fuchs. E. Herman, A. 
Crișan, V. Purice, T. Țăranii, i. 
Mihnea și V. Sere.
mal) : U.T Arad — A.S. Pa- 

Minerul Baia Sprie (1—2), 
...................... Gloria Bistrița

— F.C. Bihor Oradea (2—5). Olimpia I.U.M, Satu Mare — Victoria 
Cărei (1—2). Dacia Mecanica Orăștie — C.I.L. Sighet (1—3). C.S.M. 
Reșița — Strungul Arad (0—2). Armătura Zalău — Metalul Focșa 
(0—1). F.C. Maramureș Baia Mare — Chimica Tîrnăveni (2—2).
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GMN1TAS KAUNAS - MINAUR 21-20 (8-11)1
Răimărenii au bune șanse pentru returul de la 22 mai, 

In propria sală
KAUNAS, (prin telefon, de 

Ia trimisul nostru special). în 
Palatul Sporturilor din localita
te, in primul meci din finala 

! „Cupei I.H F.“ la handbal mas
culin, dintre Granitas Kaunas, 

i deținătoarea trofeului, și 
■ Minaur Baia Mare, gazdele au 
'obținut o victorie la limită, 
21—20 (8—11), dar rezultatul 
este foarte bun pentru handba- 
liștii români, care vor aborda 
cu șanse apreciabile cea de a 
doua manșă a finalei. Dacă 
pînă la această partiiă din e- 
diția 1987/88 a „Cupei I.H.F." 
am considerat cel mal bun 
meci jucat de Minaur pe acela 
de la Barcelona, partida de 
la Kaunas poate fi apreciată ca 
extraordinară, prin abnegația 
cu care au luptat băimărenii 
cu deținătorii trofeului. Un 
angajament fără rezerve, la 
limita puterilor. care l-a 
descumpănit pe handbaliștii 
sovietici, hotărîți din primul 
minut să-i descurajeze pe 
partenerii lor, marcîndu-1 
strict pe Măricel Voinea și 
faultîndu-1 la infinit, <trîngîn- 
du-i în menghină pe pivoții 
Porumb și Marta (și îi știți 
cit sînt de zdraveni.-.), iar în 
atac urc’ndu-se pur și simplu 
în circa alor noștri Dar 
băimărenii, departe de a se 
descuraja, s-au mobilizat ad
mirabil, s-au concentrat pu
ternic și au luat conducerea 
din minutul 19 (8—7), au avut 
șl 5 goluri avans (14—9 în min. 
36) și nu au mai cedat pînă 
spre sfîrșit, cînd, marcați de 
efortul cu totul deosebit, au 
pierdut avansul Iar dacă după

„CENTURA DE AUR“
(Urmare din pag. 1)

I- a depășit categoric. K.O.-ul 
a plutit în colțul lui Ramon 
Ledon, care a recepționat serii 
de lovituri puternice și atît 
de precise încit a fost la un 
pas de a încheia meciul la 
jumătatea lut în repriza a
II- a, Ledon a fost expediat de 
două ori la podea, fiind numă
rat, „peripeție" prin care avea 
să treacă încă o dată și în ul
timul rund. Partida s-a termi
nat totuși la puncte, Dumi
trescu obținînd o splendidă 
victorie cu 5—0.

Finala categoriei „semiușoa- 
ră“ a avut un deznodămînt 
neașteptat și neplăcut. Fostul 
campion mondial de juniori, 
Daniel Măeran, a avut în 
cubanezul Mario Yribarren un 
adversar redutabil, cu lovituri 
năpraznice. Chiar dm primul 
rund, cubanezul a plasat cî- 
teva contre acuzate vizibil de 
Măeran, care, totuși, a răs
puns bine cu croșee. Cubanezul 
revine în atac și sportivul 
nostru primește un avertisment 
pentru țineri. în repriza se
cundă, aspectul meciului nu 
se schimbă. Arbitrul de ring 
îl mai avertizează o dată pe 
Măeran, deși în multe faze 
Yribarren a simulat că este 
obstrucționat, sancțiune repeta
tă, apoi, pînă la... descalificare.

„Ușorul" nostru Giani Gogol 
ar fi avut sorți de izbindă în 
fața sovieticului Erik Hakimov, 
dacă folosea loviturile directe 
(avînd o alonjă superioară), 
dar, angrenîndu-se în lupta de 
aproape, adversarul sau s-a 
dovedit mai bun și a învins.

Am crezut că spectatorii vor 
pleca de la această gală finală

• PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
CICLISM • Disputată con

tra cronometru Individual Ia 
VUlabado. etapa a 20-a a Turu
lui spaniei a revenit rutierului 
irlandez Sean Kelly. înregistrat 
pe 29 km ta 43:28. Totodată, 
Kelly a trecut pe primul loc ta 
clasamentul general, urmat de 
Dietzen (R.F.G.). la 1:38. Fuerte 
(Spania) ia l :56 Cubtao (Spa
nia) la 2:16.

HOCHEI PE GHEATA. • pen
tru a 12-a oară consecutiv, ti
tlul de campioană unională a 
revenit eenioel T.S.K.A. Mosco
va. tn ultima manșă a finalei, 
disputată la Mosco-a ta prezen
ta a peste 12 000 de spectatori, 
hochelștii de le T.S.K.A. au în
trecut cu scorul de 5—2 (1—1.
2—0, 2—1) formația Dinamo
Riga. în manșa a treia. T.S.K.A. 
Moscova întrecuse cu scorul de 
4—2 (2—1. 2—0. 0—1) oe Dinamo 
Riga. Pe locul Tei s-a clasat 
echipa Dinamo Moscova. 

epuizarea timpului de joc re
zultatul este cel anunțat, în 
favoarea gazdelor, a fost pen
tru că... așa trebuia să fie. 
Așadar, din min. 19, cînd i-au 
depășit pe cei de la Granitas, 
băimărenii au fost nevoiți să 
suporte durități continue șl 
fără jenă. Voinea a scăpat, 
prin fente care au ridicat tri
bunele în picioare, de marcajul 
lui Tsikaunauskas și a pasat 
lui Covaciu și Stamate, care au 
înscris, dar și el însuși l-a 
surprins pe portarul Yuska. 
Covaciu și-a uluit adversarii 
prin pătrunderi de mare rafi
nament, iar portarul Mircea 
Petran a fost cel mai bun ju
cător de pe teren, apărînd, în
tre altele, 11 năpraznice arun
cări de gol ale lui Novițchi, 
Valutekas. Kautschikas și Dum- 
bliauskas.

întreaga echipă și cei doi 
tehnicieni (antrenorul emerit 
Lasc&r Pană și Petre Avra- 
mescu) și-au făcut datoria, așa 
cum și-o vor face, sîntem 
siguri, și în mecWTe acasă, 
de la 22 mai.

Au marcat : Covaciu 8 (2 din 
7 m), M. Voinea 6 (3), Stamate 
4, Porumb 1, Andronic 1, res
pectiv Kautschikas 9 (2), Va- 
lutskas 6, Dumbliauskas 5, Tsi
kaunauskas 1.

Au arbitrat foarte bine E. 
Hofmann și M. Prause (R. F. 
Germania).

Ion GAVRILESCU

comentînd meciul lui Daniel 
Dumitrescu. Iată, însă, că tî- 
nărul Franciso Vașlag a ținut 
să-și apere în mod cu totul 
spectaculos palmaresul de 
campion european și mondial 
de juniori în compania seniori
lor. El a dat o replică, am 
spune, așteptată (a cucerit 
titlul mondial la Havana) 
cubanezului Alfonso Hernan
dez. Oaspetele a încercat să-l 
surprindă pe Vaștag cu serii 
deosebit de puternice la figură, 
dar replica românului a fost 
fulgerătoare și, cel puțin, tot 
atît de periculoasă. Asistăm la 
schimburi tari. Vaștag blo
chează bine și răspunde pre
cis. Hernandez este tot mai 
marcat de directele și croșeele 
recepționate, dar nu renunță 
să atace decisiv, deși constata
se cît de mare era riscul. La 
un astfel de atac, el primește 
o contră de dreapta, (am pu
tea-o numi „â la Vaștag", atît 
de fulgerător și eficace a fost 
executată), care îl face K.O. ! 
Vaștag cîștigă astfel spectacu
los, învingînd din nou înainte 
de limită (ca șl la Havana) un 
pugilist cubanez.

„Mijlociul mic" Rudei Obreja 
a avut prea puține resurse 
fizioe pentru o luptă de uzură, 
solicitantă, cum a fost cea cu 
italianul Vicenzo Nardiello. 
Mai proaspăt în ultimul rund, 
Nardiello a obținut decizia la 
limită.

Partidă cu „mini-istorie" la 
categoria mijlocie. Sovieticul 
Viktor Karpuhin a cîșllgat prin 
abandon în primul rund în 
fața Iui Doru Maricescu, căruia 
nu-i venea să creadă că și alți 
boxeri lovesc tare...

POLO a tn prima zl a Tur
neului internațional de la Perth 
(Australia), selecționata R.P. 
Chineze a întrecut cu scorul de 
10—4 formația Noii Zeelande, 
iar reprezentativa Australiei a 
dispus cu 9—8 de echipa Cana
dei. Alte rezultate : Ungaria — 
Japonia 28—8 Grecia — Brazi
lia 12—8.

SARiTURI * Proba masculi
nă de trambulină din cadrul 
concursului internațional de la 
Boca Raton (Florida) a fost 
cM^ată de campionul olimpic 
Greg Louganis (S.U.A.), cu 
659.25 puncte. Pe locurile urmă
toare s-au situat mexicanul 
Jose Rocha 594,12 puncte si o- 
landezul Edwin Jongejans 
591.66 puncte.

ȘAH * tn prima rundă a 
tneclu’-f turneu de Ia Amster
dam, campionul mondial Garî 
Kasparov l-a învins pe Van der

RECORD DE PARTICIPARE 
LA „MONDIALELE" DE POPICE

BUDAPESTA, 15 (prin tele
fon, de la trimisul nostru spe
cial). Campionatele Mondiale 
de popice sînt găzduite de 
„Sala rotundă" (1 300 de locuri) 
de la Nepstadion, care are șase 
piste din material plastic. Se 
vor folosi bile Leucorit (R. F. 
Germania), din plastic, și 
popice Schmidt, de producție 
austriacă. Instalația de ridicare 
a popicelor șl arbitraj este, fi
rește, electronică. Sala a fost 
omologată sîmbătă de Comisia 
tehnică a federației internațio
nale, din care a făcut parte și 
arbitrul principal al acestei 
ediții a „mondialelor". Emil 
Scherbauer (România).

La ședința tehnică au fost 
reamintite noile modificări in
troduse de forul internațional: 
în loc de o oră de acomodare 
cu pistele pentru fiecare dele
gație, se acordă 5 minute 
(circa 15 bile) pentru fiecare 
sportiv, față de vechea preve
dere, potrivit căreia băieții 
jucau pe patru piste dinainte 
stabilite, iar fetele pe două, 
toți concurenții vor fi pro
gramați pe toate cele sase 
piste de concurs.

Deși Elveția nu s-a prezen

TURNEUL DE ȘAH 

DE LA EREVAN
MOSCOVA (Agerpres). Du

pă 6 runde în turneul inter
național de șah de la Erevan 
în clasament conduce maestrul 
sovietic Lputian, cu 4,5 punc
te. Adrian Negulescu, care în 
runda a 6-a a remizat cu A- 
nastasian. se află pe locul 4, 
cu 2.5 puncte (1).

LA BOX
Tînărul nostru „semigreu" 

Vasile Damian s-a dovedit ne
pregătit pentru o gaiă atît de 
tare. El a rezistat două reprize 
în fața cubanezului Jorge 
Gonzales, dîndu-ne, la început, 
unele speranțe. Dar, epuizat 
în ultimul rund, el a fost nu
mărat de trei ori și apoi a- 
bandonat de arbitru. Finală în 
familie la „grea", intre sovieti
cii Viktor Aksonov și Ramzam 
Sabiev. După nouă minute în 
care mai mult au mimat lupta, 
juriul l-a preferat ciștigător pe 
Ramzam Sabiev-

Un croșeu de dreapta a sta
bilit învingătorul la „super- 
grei". Lovitura a reușit-o re
prezentantul nostru Mikloș 
Paizs în prima repriză a me
ciului său cu multiplul 
campion bulgar Petar Stoime- 
nov, care a fost numărat și 
oprit de medic să continue 
lupta.

Cu această ultimă victorie, 
numărul „Centurilor" care au 
revenit sportivilor noștri s-a 
ridicat la trei.

ACTUALITATEA
• Meciuri disputate în tur

neul International masculin de 
baschet de la Sofia: Belgrad 
— Bonn 101—47 (52—33); Mos
cova — Varșovia 115—63 (58— 
30); Atena — Praga 93—88 
(46—47); Sofia — Havana 98— 
73 (49—36); Moscova — Bonn 
108—54 (40—29); Praga — Ha
vana 89—66 (41—30); Sofia —

Viea. iar Anatoli Karpov a re
mizat ou Jan Tlmman. Se dis
pută 12 runde, fiecare din com
petitori urmînd să joace de 4 
ori cu ceilalți. Kasparov și Kar
pov se vor înttlni ta runda a 
3-a la 15 mai. a 5-a la 18 mal, 
a 9-a la 24 mal șl a 11-a la 
27 mai.

VOLEI • în cadrul Turneu
lui international măscuita die la 
Bottroo (R.F. Germania), re
prezentativa Finlandei a învins 
cu scorul de 3—2 (13—18, 12—15, 
15—8. 15—11. 15—6) formația
Braziliei. Iar selecționata R-F. 
Germania a întrecut cu 3—1 
(16—14 14—16, 15—4. 15—11) e-
chipa Cehoslovaciei. • Echipa 
feminină a Cubei și-a început 
turneul tn R.P. Chineză juctad. 
la Zibo. ou selecționata provin
ciei Shandong. Voleibalistele 
cubaneze au obținut victoria ou 
scorul d» 3—6 (7. 4. 2). 

tat, se înregistrează un record 
de participare — 12 echipe 
complete, cu 170 de concurenți, 
în lupta pentru 6 titluri și 18 
medalii. La actuala ediție de
butează reprezentativele Bul
gariei și Danemarcei.

Duminică, de la ora 19, au 
intrat în concurs fetele (Un
garia, Iugoslavia, Cehoslovacia, 
ROMÂNIA, R. F. Germania, 
și Austria), iar 45 de minute 
mai tîrziu băieții (ROMÂNIA, 
R. F. Germania, Cehoslovacia, 
Austria, Iugoslavia, Ungaria), 
adică jumătate din echipele 
înscrise.

In primele schimburi vor 
evolua Elena Andreescu și Ilie 
Hosu, luni — Vasia Donos, 
Ernb Gergely, Liliana Băjenaru 
și Elena Bîrnaz, iar marți, cînd 
se va încheia proba, Costică 
Frigea, Silviu Belivacă, Stelian 
Boariu, respectiv Adriana An- 
tonesei, Maria Zsizsik și Doina 
Țegean.

Traian IOANITESCU

ÎN ZIUA a doua a turneului 
final al Campionatului European 
pentru juniori II (cădeți), com
petiție ce se desfășoară ta di
ferite ore se din Spania, selecți
onata României a terminat la e- 
galitate, 1—1 cu formația Sue
diei. Alte rezultate : R.D. Ger
mană — Iugoslavia 1—0 ; Nor
vegia — Finlanda 2—0 ; R.F. 
Germania — Austria 3—0. Spa
nia — Franța 1—0 ; Ungaria — 
Turcia 1—0 ; Irlanda — Elveția 
2—2 ; Portugalia — Belgia 1—0.

„CUPA OLANDEI" a fost cu
cerită de echipa P.S.V. Eindho
ven. care a oîștigat șl actuala 
edliție a campionatului. La Ha
ga, fotbaliștii de la P.S.V. 
Eindhoven au întrecut ou 3—2 
(după prelungiri) pe Roda 
Kerkrade.

în preliminariile
TURCIA - ROMANIA 3-2 (2-0)

CEANAKKALE, (15 (prin tele
fon, de la trimisul nostru special), 
tn ultima partidă oficială a 
preliminariilor Campionatului 
European, tinerii noștri ,,trico
lori", cu șansele de calificare 
reduse aproape la zero, au În
cercat măcar o victorie de pal
mares. N-au Izbutit, din două 
considerente am spune, tn pri
mul rtad pentru că adversarul 
de simbătă a priins o zi de ex
cepție, ziariștii locali apreciind că 
formația Turciei a făcut o partidă 
ou mult mai bună chiar decît 
cea din Austria. cîștigată cu 
3—2. în al doilea rînd, pentru 
că toate strădaniile celor 11 ju
cători de cîmp utilizați pe par
cursul celor 99 de minute de 
joc s-au văzut anulate de pres
tațiile modeste ale celor doi 
portari intrat! Pe teren, flecare 
cîte o repriză. El se fac vlno- 
vațl de toate cele trei goluri 
primite, care au cintărit decisiv 
ta tacMinarea balanței de partea 
adversarilor noștri, tn min. 5, 
Incisivul FABUK preia Ia mar
ginea careului de 16 m, pătrun
de pe stingă, șutează destul de 
anemic șl Arcanu scapă copilă
rește balonul ta plasă : 1—0.

LA BASCHET
Atena 76—73 (44—33); Belgrad 
— Varșovia 94—80 (40—31).
• Echipa feminină a R.P.D. 

Coreene, aflată în turneu în 
Cuba, a evoluat la Havana în 
compania selecționatei tării 
gazdă. Jucătoarele cubaneze au 
terminat învingătoare cu sco
rul de 110—95 (52—44).

• în continuarea turneului 
pe care-I întreprinde în S.U.A.. 
echipa de juniori a U.R.S.S. a 
evoluat la Hampton (Virginia) 
în compania unei selecționate 
locale. Baschetbaliștii sovietici 
au cîștigat cu scorul de 94—84 
(după prelungiri). Mihai CIUCA

Frumos succes românesc la „europene" de lupte greco-romane

PETRE CĂRARE - MEDALIE DE ARGINT
OSLO, 15 (Agerpres). Duminică seara s-au încheiat în orașul 

norvegian Kolboten Campionatele Europene de lupte greco-roma
ne. Dintre sportivii români prezenți la întreceri, cel mai bine s-a 
comportat Petre Cărare, care a obținut medalia de argint la ca
tegoria 68 kg. M. Cișmaș (cat. 52 kg) s-a situat pe locul 4, iar 
V. Andrei (cat. 100 kg) șl I. Grigoraș (cat. supergrea) au ocupat 
locul 5.

VARȘOVIA, 15 (Agerpres). 
Disputată pe traseul Zilina — 
Zakopane, de-a lungul a 180 
km, etapa a V-a a „Cursei 
Păcii", care a cur prins esca
ladarea a patru virfuri de 
primă categorie din munții 
Tatra, a fost cîștigată de Olaf 
Jentzsch ' (R. D. Germană),
cronometrat cu timpul de 
4.55:25. Pe locul 9 în etapă, la 
29 de secunde față de învingă
tor, a sosit ciclistul român Va- 
lentin Constantinescu.

Tricoul galben a fost preluat 
de Uwe Ampler (R. D. Germa
nă), care conduce în clasamen
tul general individual, urmat 
de coechipierul său Jentzsch 
la 5 s și de sovieticul Ugrumov 
la 7 s. Dintre cicliștii români, 
primul este Valentin Constan
tinescu, pe locul 20, ia 1:52.

Lideră în clasamentul pe e- 
chipe se menține reprezen
tativa Cehoslovaciei, urmată de 
Bulgaria la 25 s, U.R.S.S. și 
R. D. Germană la 1:09. Forma
ția României ocupă locul 11 
la 10:14.

Competiția continuă cu etapa 
a Vl-a, contracronometru indi
vidual, la Zakopane.

SURPRIZA DE PROPORȚII ta 
finala Cupei Angliei : Wimble
don — F.C, Liverpool 1—0 (1—0). 
A înscris Lawrie Sanchez. ta 
min. 36.

FINALA Cupei Scoției l Celtic 
Glasgow — Dundee United 2—1 
(0—0). Golul victoriei a fost În
scris de Mc Avennie în min. 90 I

* A.C. MILAN — CAMPIOA
NA A ITALIEI, ieri, ta ultima 
etapă (a 30-a) a campionatului 
Italiei : Como — Milan 1—1, Na
poli — Sampdoria 1—21, Inter — 
Avellino 1—1, Aseoli — Cesena 
0—0, Juventus — Fiorentina 
1—21. Empoli — Pescara 3—2, 
Pisa — Torino 2—0, Roma — Ve
rona 1—0. In clasament : Milan 
15 p, Napoli 42, Roma 38, 

'i.mpdori'a 37. Inter 33 etc.

C.E. de juniori '88

Stadion „18 Mai" ; teren foarte 
bun ; timp excelent pentru fot
bal ; spectatori — circa 12.000. 
Șuturi s 13—13 (pe poartă : 4—5). 
Cornere : 1—4. Au marcat : FA- 
RUK (min. 5 șt 15), TUGAY 
(min. 66), respectiv RADUCIO- 
IU (min. 60) și STAN (min. 65).

TURCIA s Muharrem — isken- 
der (min. 72 Tacetin), Cemal, 
Rahim, Isa — BULENT, Reșat, 
TUGAY — ALI, FARUK, ErtU- 
grut (min. 85 Ihsan).

ROMANIA Arcanu (min. 46 
Istode) — Cristescu, Stan, 
BUCUR. Aprodu — Moldovan 
(min. 64 Selimesl), MINEA. Ște- 
fănică, Hanganu — RADUCIO- 
IU, S. Mihai

A arbitrat bine Jiri Stlegler 
(Cehoslovacia).

Cartonașe galbene : CEMAL,
BUCUR.
Peste zece minute, Ertugrul 
centrează de pe stînga. la 6 m 
de poarta noastră, Arcanu ră- 
mîne Împietrit pe linia buturi
lor șl FARUK reia, cu capul, în 
gol : 2—8.

La reluare, Juniorii noștri 
par să fi depășit momentul cri
tic generat de avantajul de ni
meni scontat luat de formația 
Turriei Si. în zeoe minute de 
foa la poarta lui Muharrem, 
tabela de marcaj va arăta din 
nou egalitate. în min. 60, is- 
kender. presat de un adversar, 
pasează înapoi propriului por
tar, RÂDUCIOIU, atent, pe fa
ză, interceptează, driblează goal- 
keeperu) turc șl înscrie : 2—1.
tn min. 65. Mlnea execută cu e- 
fect o lovitură liberă de pe 
stînga. Muharrem respinge cu 
multă dificultate pînă la STAN, 
care, cu capul, plasează balo
nul : 2—2. Peste numai 50 de 
secunde, o nouă gafă de por
tar aduce tn avantaj „unspreze- 
cele" Turciei : Istode lese ino. 
portitn din noartă șl TUGAY 
înscrie, stabilind scorul final : 
3—2. Fără aceste erori ale ulti
milor apărători, ..tricolorii" noș
tri ar fi părăsit eu fruntea sus 
aceste preliminarii. Așa tasă...


